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Justering
Att jämte ordförande Åke Nylén justera dagens protokoll valdes Anders Mjärdsjö.

Dagordningen fastställdes.
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65 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och
val av justeringsperson
Ordföranden öppnade mötet.
Dagordningen fastställdes.
Till justeringsperson valdes Anders Mjärdsjö.
66 §

Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till
handlingarna.
67 § Beslut om att sammanträdet kan genomföras digitalt och är
beslutsfört

Direktionen beslutar
att sammanträdet kan genomföras digitalt och är beslutsfört

Bakgrund

Med anledning av den rådande pandemin krävs digitala sammanträden för att
minska smittspridningen.
68 §

Beslut om mål- och resursplan 2021

Direktionen beslutar
att godkänna mål- och resursplan för 2021
att godkänna fordonsplan för 2021-2030
att godkänna tillsynsplan för 2021 och
att det ordinära ekonomiska målet att resultatet ska vara minst 2% av
medlemsbidraget sett ur ett treårsperspektiv, ska för 2021 ersättas
med ett mål på minst ett nollresultat.
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Bakgrund

Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) ska ha en årlig mål- och resursplan
(MRP). Detta framgår av ägaruppdraget. Budget och ekonomisk plan är delar av
MRP.
Ärendet

Det är MRP för 2021 som ska godkännas. Till huvuddokumentet knyts en
fordonsplan för 2021 – 2030 och en tillsynsplan för 2021.
Ärendets tidigare handläggning

MRP 2020 godkändes av direktionen den 13 december 2019.
Förvaltningens övervägande

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till MRP 2021. Bedömningar har gjorts
avseende vilka verksamheter som bör prioriteras och hur de ekonomiska medlen
ska fördelas.
Det hänvisas i större utsträckning än tidigare MRP till mål i handlingsprogrammet.
Skälet är att de båda styrdokumenten till stora delar bör sett i ett sammanhang
med de undantagen att handlingsprogrammet inte behandlar verksamhet utanför
arbete med räddningsinsatser och förebyggande verksamhet samt att programmet
sträcker sig under normalt fyra år istället för MRP som är ettårig.
Fordonsplan
En tioårig fordonsplan har tagits fram som föreslås vara knuten till MRP. Planen
innehåller också uppgifter på beställda fordon år 2020 som ännu inte har hunnit
levereras. Fordonsinköp står för den allra största delen av förbundets
investeringar och det är därför viktigt att ha kontroll över inköpsbehovet avseende
fordon för en längre period. Planen visar på ganska stora behov av att byta ut
gamla fordon under de åren som planen innefattar.
Tillsynsplan
En tillsynsplan för 2021 har tagits fram som föreslås vara knuten till MRP.
Tematillsynen för 2021 föreslås vara större lagerlokaler. Detta eftersom en
olycksutredning som utredde den stora branden i Birsta i juli 2020 konstaterade
att det finns ett behov av att se över sådana verksamheter. Med större lagerlokaler
menas i detta avseende byggnader som innehåller stora icke sektionerade volymer,
ofta större än 1250 m2. Det MRF framförallt avser fokusera på vid sådana tillsyner
är hur räddningstjänsten undviker att en brand blir för stor och för okontrollerad.
Nollresultat 2021
Det ekonomiska läget beskrivs i dokumentet. Situationen innebär utmaningar och
ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna behövs. Alltför stora svårigheter
bedöms föreligga för att nå ett resultat på minst 2 % av medlemsbidraget sett i ett
treårsperspektiv. Alltså det ekonomiska mål som MRF följt under ett antal år
förutom under 2020. Förvaltningen föreslår därför att 2 %-målet ska ersättas även
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under 2021 med en annan nivå och att målet istället ska bestämmas till ett
nollresultat. Förslaget är att ställningstagandet i denna del tydliggörs med en extra
beslutsmening. Utan ett sådant mål av tillfällig karaktär behöver åtgärder vidtas
utöver vad som kan hanteras inom den normala produktionen.
Förslag till uppföljning

MRP 2021 följs upp i tertialbokslut 1 2021 och 2 2021 samt årsbokslutet 2021.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag med undantag av
tillsynsplanen som utskottet inte har hunnit ta del av vid tidpunkten för
sammanträdet.
69 §

Beslut om firmatecknare 2021

Direktionen beslutar
att för år 2021 utse Per Silverliden, Tomas Öhrn, Mats Bergmark,
Christina Nordlander, Sven-Olov Hansson att två i förening, teckna
Medelpads Räddningstjänstförbunds firma.

Bakgrund

Medelpads räddningstjänstförbund är som kommunalförbund en egen juridisk
person som själv behöver hantera frågan om att teckna firman.
Direktionen beslutar om vem som ska vara firmatecknare för MRF med
organisationsnummer 222000-0422.
Ärendet

Det är fråga om ett beslut om firmatecknare som avser år 2021.
Ärendets tidigare handläggning

Direktionen har senast den 13 december 2019 beslutat om vem som ska vara
firmatecknare för MRF under år 2020. Detta beslut gäller för 2021.
Förvaltningens övervägande

Det saknas skäl att förändra kretsen av behöriga att teckna MRF:s firma. Tidigare
beslut bör fastställas för år 2021.
Förslag till uppföljning

Även om inga förändringar behöver genomföras om ett år när det gäller kretsen
av behöriga att teckna MRF:s firma, bör ändå beslutet enligt vedertagen praxis
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förnyas. Detta innebär att frågan om beslut om firmatecknare tas upp på nytt av
direktionen i december 2021.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.
70 §

Beslut om attestförteckning 2021

Direktionen beslutar
att fastställa attestförteckning för år 2021, se bilaga 1
Bakgrund

Direktionen beslutar om attestförteckning för Medelpads
Räddningstjänstförbund. Attestförteckningen är en bilaga till
delegationsordningen.
Beslutet bör ses över för varje kalenderår och ett nytt fattas även om inga
förändringar är aktuella.
Ärendet

Det är fråga om ett beslut som avser år 2021.
Ärendets tidigare handläggning

Direktionen har senast den 13 december 2019 beslutat om revidering av
attestförteckningen. Kretsen av attestanter utökades då med gruppchefen David
Öjelid som ersatte Johanna Hillgren för kris och säkerhet, förebyggande
avdelningen.
Förvaltningens övervägande

Gruppchefen David Öjelid för kris och säkerhet, förebyggande avdelningen, har
lämnat sin anställning vid MRF. Öjelid ska därför tas bort från attestförteckningen
och ska ersättas av Christer Öst. I övrigt föreslås inga förändringar för 2021.
Förslag till uppföljning

Även om inga förändringar behöver genomföras om ett år när det gäller
attestförteckningen, bör ändå beslutet enligt vedertagen praxis förnyas. Detta
innebär att frågan om beslut om attestförteckning tas upp på nytt av direktionen i
december 2021.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.
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71 §

Beslut om löneutbetalare 2021

Direktionen beslutar
att för 2021 bemyndiga Monika Högberg, Carina Näslund, Sofie
Forsström Tillberg, Ing-Mari Engström, Synnöve Sundqvist och Sara
Talling vid Servicecenter, Sundsvalls kommun, att två i förening
verkställa utbetalningar för löner och arvoden.

Bakgrund

Direktionen beslutar om löneutbetalare för Medelpads Räddningstjänstförbund.
Ärendet

Det är fråga om ett beslut som avser löneutbetalare för år 2021.
Ärendets tidigare handläggning

Det senaste beslutet om löneutbetalare fattade direktionen den 13 december 2019.
Då utökades kretsen för behöriga med ytterligare en person. Det gäller tidigare
sektionschefen för Lön och Pension, Servicecenter HR, Sundsvall kommun,
Marianne Holm som ersatts med Sara Talling.
Förvaltningens övervägande

Förslaget innebär att Karin Mikaelsson och Ann-Sofie Eriksson tas bort och
Carina Näslund och Sofie Forsström Tillberg läggs till kretsen av löneutbetalare. I
övrigt föreslås inga förändringar i förhållande till tidigare beslut.
Förslag till uppföljning

Även om inga förändringar behöver genomföras inför år 2022 när det gäller
löneutbetalare, bör ändå beslutet enligt vedertagen praxis förnyas. Detta innebär
att frågan om beslut om löneutbetalare tas upp på nytt av direktionen i december
2021.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.
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72 §

Beslut om arbetsmiljöpolicy

Direktionen beslutar
att anta arbetsmiljöpolicyn.

Bakgrund

Arbetsmiljöpolicyn uttrycker MRF:s värderingar och målsättningar med sitt
arbetsmiljöarbete. Policyn anger riktningen medan arbetsmiljöplan och årshjul för
systematiskt arbetsmiljöarbete anger det faktiska arbetet. Tillsammans med
samverkansavtalet tydliggör dessa dokument hur förbundet:


Uppfyller krav i lag och föreskrifter och i avtal



Tydliggör ledningens och chefers ansvar för arbetsmiljön



Skyddsombuds och andra anställdas roll i arbetsmiljöarbetet



Hur samarbetet går till i arbetsmiljöfrågor, reguljärt och när
omständigheterna påkallar det



Hur trivsel, god stämning, ömsesidig uppskattning, engagemang,
motivation skapas eller gynnas



Vad som gäller vid tillbud, olycksfall, sjukdom och rehabilitering

Ärendets tidigare handläggning

Arbetsmiljöpolicyn har tagits fram inom MRF:s arbetsmiljögrupp samt i
samverkansgruppen.
Förvaltningens övervägande

Förvaltningen välkomnar att övergripande styrdokument och anser att frågan är
såväl viktig som prioriterad.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande

Sida
9(17)

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektion
Datum:
2020-12-11

73 §

Beslut om informationshanteringsplan 2021

Direktionen beslutar
att fastställa informationshanteringsplanen.

Bakgrund

Direktionen beslutar om informationshanteringsplan för Medelpads
Räddningstjänstförbund.
Varje kommunal förvaltning ska, enligt 7 § arkivlagen (1990:782), ha en
dokumentplan, som i Sundsvalls kommun benämns som
informationshanteringsplan.
Syftet är att säkerställa en effektiv informationsförsörjning och ett långsiktigt
bevarande av information. Planen ska vara enkel att använda samt ge bra
förutsättningar för att arkivera, återsöka och återanvända information oavsett hur
informationen lagras. MRF avser att följa Sundsvalls kommuns strategi med mål
och visioner för e-arkiv.
All information är kopplad till processer och dessa ska utgå från
klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, utarbetad av
samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor på uppdrag av Riksarkivet och SKL.
Respektive verksamhet lägger till de processer som är specifika för dem.
Ärendet

Att fastställa beslut om informationshanteringsplan för år 2021.
Förvaltningens övervägande

Som ett led i att säkerställa en effektiv informationsförsörjning är förslaget att
besluta om informationshanteringsplanen.
Förslag till uppföljning

Även om inga förändringar behöver genomföras inför år 2022 när det gäller
informationshanteringsplanen, bör ändå beslutet förnyas. Detta innebär att frågan
om beslut om informationshanteringsplan tas upp på nytt av direktionen i
december 2021. Mindre förändringar kan beslutas av förvaltningen men att
framtida ändringar i informationshanteringsplanen som medför ökad gallring ska
beslutas efter samråd med kommunarkivet av direktionen.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.
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74 §

Beslut om förändring i sammanträdesplan 2021

Direktionen beslutar
att godkänna förändring i sammanträdesplan för 2021, se bilaga 2.

Bakgrund

Direktionen beslutar om sin egen sammanträdesplan, se 14 § Reglemente för
direktionen vid Medelpads Räddningstjänstförbund.
Ärendet

Det behövs ett extra sammanträde för att hantera beslutsprocessen avseende
Räddsam Västernorrland. Sammanträdet behöver föregås av ett AU-sammanträde.
Ärendets tidigare handläggning

Direktionen har den 29 maj 2020 godkänt sammanträdesplanen för 2021.
Förvaltningens övervägande

För att ärendet Räddsam Västernorrland ska få tillräckligt med tid att hanteras
tillsammans med arbetstagarorganisationerna och att direktionens ledamöter ska
få tid att sätta sig in i ärendet, behöver ett extra direktionssammanträde beslutas
genomföras under mitten av januari månad. Att hantera ärendet vid kommande
ordinarie direktion skulle innebära att beslutet skjuts fram i tiden så att det blir för
lite tid till genomförande av föreslagen förändring av verksamheten.
Förslaget är fredagen den 15 januari 2021, kl. 09.00 – 12.00. Ett AU-sammanträde
föreslås till den 8 januari 2021, kl. 09.00 – 12.00.
Förslag till uppföljning

Ingen uppföljning behövs.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.
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75 §

Information från politiken

En arbetsgrupp, under politisk ledning, tillsätts för att ta fram jämförelser mellan
MRF och andra räddningstjänstorganisationer som är relevanta att jämföra med.
Syftet är att visa på i vilken grad MRF:s nuvarande kostnadsnivå är rimlig.
Följande ska beaktas i arbetet.
• Jämförelser mellan räddningstjänster och/eller kommuner ska förbättras och
utvecklas i förhållande till det arbete som gjordes under våren 2020
• Avser kostnader för räddningstjänsten och inte andra verksamheter som
kostnadsförs under samma huvudkonto
• Samma typ av kostnader ska jämföras, innefattas hyror ska dessa tas med för alla
räddningstjänster/kommuner
• Ekonomiska felkällor, till exempel kostnader som stiger i höjden enstaka år, ska
så långt det är möjligt elimineras
• Antal styrkor i de jämförda räddningstjänsterna ska tas med
• Befolkningstal ska anges
• Riskbilderna ska utvecklas
• Geografiska förhållanden ska förklaras
• Andra felkällor, som till exempel att en räddningstjänstorganisation som
jämförelse görs med har större personalvakanser, ska tas med
Arbetsgruppen består av
• Eva Bergström Selling, ordförande
• Pirjo Jonsson
• Anders Mjärdsjö
• Leif Nilsson
• Peter Sjöbom
• Representant för förvaltningen med stor övergripande erfarenhet (utses inom
kort)
• Annelie Sjöberg, controller
Redovisning av arbetet ska vara klart inför arbetsutskottet och
direktionssammanträdet i september 2021.
76 §

Information omvärldskunskap

Ärendet

Förbundschefen berättade om;
Förstärkt ledningsorganisation genom Räddsam Västernorrland och
Räddsam Y Z samt i förlängningen en nordlig räddningsregion.
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Nya krav i lagen om skydd mot olyckor som träder i kraft den 1 januari 2021.
Många centrala myndigheter och länsstyrelserna har fått extra medel för att bygga
upp ett nytt civilt förvar – men kommunerna får mer pengar först under 2024,
vilket förvårar arbetet.
Osäkerhet kring MSB:s ekonomi som kan försvåra för räddningstjänsternas
verksamhet.
77 §

Information från förvaltningen

Tomas Öhrn informerade om att mycket arbete ägnas åt pandemin – att
säkerställa beredskapen och förhindra smitta bland personalen. MRF har kraftiga
restriktioner framförallt för att skydda den operativa personalen. Förbundet har
byggt upp en egen snabbtestorganisation som ett komplement till Regionen
Västernorrlands testverksamhet.
Mats Bergmark informerade om den förebyggande avdelningen som delvis har
blivit påverkad av pandemin. Dock har de viktigaste tillsynerna ändå genomförts.
Avdelningen har anpassat delar av sin verksamhet med anledning av pandemin
och startat upp digitala utbildningar.
Tätortsnära skog ur ett brandriskperspektiv – är ett projekt som är uppstartat.
Mats Bergmark berättade också om Pandoraprojektet. Personal är involverad i
arbetet med de nya lokalerna. Förvaltningen har en egen organisation med
personal som jobbar med lokalutvecklingen.
Christina Nordlander informerade om att avdelningen utvecklar e-tjänster för en
ökad service. Ett projekt för att effektivisera lönehanteringen är uppstartat.
78 §

Information om Räddsam Västernorrland

Förvaltningen informerade om arbetet med Räddsam Västernorrland. Förslaget är
att den nya ledningsorganisationen ska börja gälla 1 juni 2021. Ärendet kommer
upp till beslut vid kommande direktionssammanträde.
Förslaget innebär att berörda räddningstjänster får fem operativa ledningsnivåer.
En räddningschef för hela Västernorrland avses att finnas i beredskap om
bemannas av alla tre räddningstjänsterna i länet.
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En gemensam funktion för larm och ledningsbefäl ska finnas – det som idag
benämns för inre befäl. Funktionen föreslås bli bemannad från alla tre
räddningstjänsterna.
Ett vakthavande befäl avses finnas i beredskap som kan stödja larm- och
ledningsbefälet om det blir många larm samtidigt eller någon större händelse
inträffar. Detta befäl ingår i samma ledningsnivå som larm- och ledningsbefälet.
Gemensam funktion för regional insatsledare föreslås finnas. Bemanning kommer
inledningsvis från Medelpad.
Den fjärde ledningsnivån är insatsledare och den femte styrkeledaren i varje
grupp.
Nästa steg som MRF har börjat jobba med är Räddsam YZ för ett gemensamt
operativt ledningssystem i de båda länen. Ytterligare ett steg är att utveckla en
operativ ledningsorganisation för hela Norrland.
79 § Information första återrapportering efter granskning av
förbundets arbete med inköp och upphandlingar
Förvaltningen informerade om det fortsatta arbetet efter granskningen av
förbundets arbete med inköp och upphandlingar, i vilken revisorerna givit några
rekommendationer till direktionen:


Säkerställa en tillräcklig upphandlingsfunktion



Besluta om riktlinjer för direktupphandling



Stärka uppföljningen av förbundets inköp, både avseende avtalstrohet och
direktupphandlingar



Tillse en ändamålsenlig kontroll av att otillåtna direktupphandlingar inte
genomförs.



Säkerställa att ändamålsenliga rutiner för avtalsuppföljning upprättas och
implementeras

Rekrytering förbereds gällande en befattning som bland annat kommer få ett
ansvar för inköp och upphandlingar. Förvaltningen för en dialog med
ägarkommunernas upphandlingsenheter för stöd.
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80 § Information och diskussion angående jämförelser mellan
räddningstjänster i ett ekonomiskt sammanhang
Förvaltningen visade en jämförelse mellan MRF och flera andra räddningstjänster,
bland annat vad gäller kostnader, bemanning och antal brandstationer.
Förvaltningen informerade om hur förbundet arbetar vid olika typer av larm.
Bemanningen är uppbyggd på ett sätt för att kunna klara av både
vardagshändelser och större olyckor som till exempel i anslutning till så kallade
Sevesoanläggningar.
Förvaltningen berättade om vilken förmåga som behövs i förhållande till vilka
risker som finns i området. Till exempel, en industribrand i Njurunda påverkar
nästan hela organisationen. Fyra styrkor åker dit som har specialkompetens och
andra styrkor flyttas om för att hålla fortsatt beredskap.
Ett annat exempel är en brand i oljehamnen som också påverkar organisationen i
mycket stor utsträckning. Fem styrkor åker på händelsen från olika stationer.
Övriga styrkor flyttas om för att kunna fortsätta ha beredskap i resten av området.
Framtiden – nya heltidsstationer
I förstudien Pandora som har beslutats i de tre ägarkommunerna, har
förvaltningen värderat antalet brandstationer och kommit fram till att det
samhällsekonomiskt är det bättre med att fortsatt ha två heltidsstationer.
Förstudien bygger också på en översyn av den operativa verksamheten som
gemenförts tidigare.
Dimensionering av räddningstjänst görs med utgångspunkt från samhällets risker.
Utifrån det får förbundet fram behov av antal stationer, bemanning, utrustning
och kunskap.
Det är viktigt att värdera många faktorer i ett beslut om en eller två
heltidsstationer. Kartläggning av riskbilden, kommunala översiktsplaner och andra
planer, handlingsprogram enligt lagen om Skydd mot olyckor,
täckningsgradsanalyser – hur många risker och människor når MRF inom en viss
tid.
Att behålla hela personalstyrkan från två heltidsstationer som placeras i en, är inte
motiverat ur insatstids och täckningsgradssynpunkt. Detta eftersom alla samlas på
samma plats.
Två heltidsstationer är bättre ur ett samhällskostnadsperspektiv för att det blir
bättre täckningsgrad med kortare insatstider vilket ger statistiskt sett lägre
samhällskostnader vid olyckor och vice versa.
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Dessa beräkningar omfattar inte större och mer omfattande olyckor. Vid större
ihållande olyckor blir samhällskostnaderna större. Vidare har beräkningarna inte
heller tagit hänsyn till saker som att vid trafikolyckor längs mötesfria högfartsvägar
är det en stor fördel att kunna komma från två håll.
Samhället är också byggt utifrån den förmåga som räddningstjänsten har. Det kan
handla om bygglov på olika byggnader samt de tillstånd som industrier och
företag har fått för att bedriva sin verksamhet.
Två stationer ger en bättre redundans för verksamheten.
81 §

Information om arbetsmiljöfrågor

Förvaltningen informerade om arbetet som fortlöper med SAM-årshjulet
(systematiskt arbetsmiljöarbete).
82 §

Information om händelseutredningar

Förvaltningen informerade om olycksutredningen från branden i ett lagerhotell i
Birsta den 31 juli 2020.
83 §

Anmälan om myndighetsbeslut

Förvaltningen informerade om de myndighetsbeslut som är fattade under
perioden sedan det senaste direktionssammanträdet.
84 §

Övriga frågor

Ordföranden gav information om kommande beslutsavsikt angående översyn för
utökat samarbete tillsammans med Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
(HKÅ) och gemensam övergripande ledning under 2021.
Beslutsavsikten gällande översynen tillsammans med HKÅ, har i ett
förvaltningsbeslut som fattats efter direktionssammanträdet, skjutits fram i tiden
till 2022. Någon gemensam övergripande ledning är inte aktuell. Detta på grund
av att det är flera andra stora frågor som ska hanteras i första hand under 2021
som projektering av Pandora, införande av Räddsam Västernorrland, nytt
handlingsprogram och omhändertagande av resultatet i personalenkäten angående
organisatorisk och social arbetsmiljö.
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Förvaltningen informerade om pensioneringar under 2020 och avtackningar av de
nyblivna pensionärerna.
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